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waarin de visch blijft steken) vindt men hoofdzakelijk in de kom der Zuiderzee en niet 
op de Waddenzee. Haringfuiken komen ook benoorden den geprojecteerden afsluitdijk 
voor, o.a. bij Helder en Harlingen. ^ 

2°. De botvisscherij op de Zeeuwsche stroomen heeft niet de verwachte opleving 
ondergaan (De Ned. Jager, Vol. XXVIH, No. 48, 1923, p. 756), hoewel het aantal zeehonden 
daar belangrijk is afgenomen (cf. Tabel I). 

3°. Ruim de helft van het aantal zeehonden wordt gedood op de Waddenzee, vanwaar 
geen ernstige klachten binnen kwamen. 

4°. Te oordeelen naar het aantal uitbetaalde premiën, is de zeehondenbevolking in de 
nederlandsche wateren sedert 1900 met circa 25 % verminderd. 

Hier kan nog aan worden toegevoegd: 
5°. Het jaarlijks aan premiën uitbetaalde bedrag wordt nutteloos uitgegeven, daar er 

ook zonder het premiestelsel èn door jachtliefhebbers èn door beroepsjagers reeds vol
doende jacht op de zeehonden wordt gemaakt, zoodat een sterke toename niet te vreezen is. 

De jacht door liefhebbers wordt tegenwoordig meer bedreven dan vroeger (cf. Kon. 
Ned. Roei- en Zeilvereeniging, Jaarboekje 1919); de premie vormt voor de beroepsjagers 
geen prikkel van beteekenis. 

6°. Hét premiestelsel werkt verschillende praktijken in de hand, die uit ethische over
wegingen sterk zijn af te keuren, b.v. het schieten van drachtige wijfjes om 2 keer (ook 
voor het ongeboren jong) de premie te ontvangen. 

7°. Geen enkele maatregel of bepaling verzekert het voortbestaan van den zeehond in 
ons land, zoodat zonder vorm van proces een hoogere diersoort vernietigd dreigt te worden. 

(Wordt vervolgd). Q. A. BROUWER. 

DE PLANT- EN DIERKUNDE BIJ DE OPLEIDING VAN DEN ONDERWIJZER. 

Het zal aan de meesten, niet geheel der zake kundigen, wel onbekend zijn, dat nu 
ongeveer vijf jaren geleden de opleiding van den onderwijzer o.a. in dit opzicht veranderd 
is, dat het examen, waardoor hij zijn hoogste algemeene bevoegdheid verkrijgt, dat voor 
de acte van hoofdonderwijzer, eenige wijzigingen heeft ondergaan, waarvan de meest 
ingrijpende waren het vervallen van de vakken teekenen en plant- en dierkunde van het 
bestaande programma. Terwijl vóór 1923 bij dit examen naast kennis van de beginselen 
der natuurkunde en eenige elementaire scheikunde ook geeischt werd kennis van den bouw 
en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de beginselen der plant- en 
dierkunde, luidt de desbetreffende alinea van het tegenwoordige examenprogramma: 

„a. Kennis der eenvoudigste natuurkundige verschijnselen en van de eenvoudigste 
verbrandingsverschijnselen, b. Kennis van de hoofdzaken der schoolhygiëne." 

Waar dus andere vakken (Nederlandsch, paedagogiek, aardrijkskunde, geschiedenis, 
wiskunde, natuurkunde) ook bij de studie voor de hoofdacte door den onderwijzer moeten 
worden onderhouden en uitgebreid, is dat met de plant- en dierkunde niet het geval en 
eindigt de studie daarvan bij het behalen van de acte als onderwijzer. 

Het lag voor de hand, deze verandering, waardoor de studeerende en zich voor zijn 
levenstaak voorbereidende onderwijzer minstens twee jaren minder dan vroeger aan de 
genoemde vakken besteden zou, als een achteruitgang der opleiding te beschouwen. In 
de betrokken kringen der opleiding zelf schijnt daarop — om welke redenen dan ook — 
weinig of geen reactie gevolgd te zijn; des te meer voldoening mag het daarom geven 
aan degenen, die overtuigd zijn van de beteekenis der biologie als studievak van den 
onderwijzer, dat van een andere zijde belangstelling voor deze zaak betoond is. De 
Biologische Raad van Nederland, samengesteld uit de meest vooraanstaande beoefenaars 
der biologie in ons vaderland, die het zich tot taak rekent, de belangen der biologie èn 
als wetenschap, èn als leervak te bevorderen, heeft gemeend, ook de belangrijke kwestie 
van de biologische opleiding van den volksonderwijzer in den kring van zijn bemoeiingen 
te moeten opnemen. 

Daarbij voorgelicht door een Commissie van advies, bestaande uit de H.H. Prof. Dr. 
Th. Weevers, Voorz., H. R. Hoogenraad, Secr., Dr. H. W. Heinsius, Prof. Dr. A. J. Kluyver, 
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Prof. Dr. E. Reinders, Dr. Jac. P. Thijsse, W. L. Varossieau, heeft de Biologische Raad zich 
onlangs met een adres tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gericht, 
waaraan het volgende is ontleend. 

Na het programma vóór 1923 met het tegenwoordige vergeleken en de vermoedelijke 
gronden der ingevoerde wijzigingen besproken te hebben, wordt opgemerkt, dat aan de 
kweekscholen voor onderwijzers het plant- en dierkundig onderwijs in iets gunstiger 
condities verkeert dan vroeger, vooral doordat daarvoor tegenwoordig iets meer tijd uitge
trokken wordt; echter wordt betwijfeld, of aan deze inrichtingen dit onderwijs ook nu nog 
wel voldoende tot zijn recht komt. Daarbij" wordt ook gevraagd, of in het algemeen de 
personen, die met het geven van dit onderwijs belast zijn, zelf een voldoende weten
schappelijke vorming genoten hebben, om leerlingen te kweeken, die op de lagere school 
de plant- en dierkunde met vrucht zullen kunnen onderwijzen, te meer daar deze vakken 
aan de didactische bekwaamheid van den onderwijzer bijzondere en hooge eischen stellen. 
Ook is de biologische leerstof, zooals die aan vele kweekscholen wordt onderwezen, niet 
meer op de hoogte van den tegenwoordigen tijd. En waar nu de plant- en dierkunde bij 
het hoofdacte-examen niet meer gevraagd wordt, moet de a.s. onderwijzer zijn geheele 
biologische vorming aan de kweekscholen opdoen. 

Ook nog om een andere reden is de beperking van de studie der plant- en dierkunde 
voor den onderwijzer te betreuren. Bij het tegenwoordige hoofdacte-examen wordt een 
vrij omvangrijke kennis van de psychologie, in het bijzonder van eenige uitkomsten der 
empirische en experimenteele zielkunde geeischt; zal deze kennis van waarde zijn, dan 
moet zij berusten op eenig inzicht in de anatomie en de physiologic van het zenuwstelsel 
en de zintuigen, die op haar beurt weer een stevigen algemeen-biologischen grondslag 
onderstelt. Hetzelfde geldt voor de kennis van de hoofdzaken der schoolhygiëne. 

Ten slotte staat naast de genoemde kwesties ook nog een belang van meer ideëelen 
aard op het spel. Een grondige verbetering van de biologische vorming van den onder
wijzer zal ook hierdoor aan de algemeene volksontwikkeling ten goede komen, dat zij 
bevorderlijk zal zijn aan de vermeerdering der kennis van en der liefde voor het Neder
landsche landschap en zijn flora en fauna, hetgeen zeker in niet geringe mate de be
scherming van dit landschap en zijn levende stoffeering tegen de omstandigheden, die 
zijn ongerept voortbestaan bedreigen, ten goede zal kunnen komen. Daarvoor is echter 
een uitbreiding van de belangstelling van het geheele Nederlandsche volk voor de levende 
natuur een eerste vereischte, en het is zeker niet aan twijfel onderhevig, dat een verdiepte 
biologische opleiding van den volksonderwijzer daaraan in hooge mate bevorderlijk zal 
kunnen zijn. 

De Biologische Raad is van meening, dat om dit doel te bereiken de volgende middelen 
aangewend zouden moeten worden: 

1. Een herziening van de biologische leerstof aan de kweekscholen voor onderwijzers, 
waardoor deze beter in overeenstemming komt met de eischen van den tegenwoordigen tijd. 

2. Een opleiding der kweekschoolleeraren op een breedere en meer wetenschap
pelijke basis. 

3. De weder-invoering van de plant- en dierkunde in het programma van het hoofd
acte-examen en van het onderwijs in deze vakken aan de opleidingscursussen voor de 
hoofdacte. 

Wat het resultaat van deze poging zal zijn? Wie zal het zeggen! Het is in ieder geval 
een feit van beteekenis, dat een officieel wetenschappelijk lichaam als de Biologische 
Raad zijn aandacht schenkt ook aan de belangen van het onderwijs in de Lagere School 
en den Minister in kennis stelt van zijn inzichten daaromtrent. En verwacht mag worden, 
dat ook in de toekomst de Biologische Raad zijn belangstelling aan deze kwestie niet 
onthouden zal. Maar daarnaast is het zeer wenschelijk, dat ook in den veel ruimeren 
kring van hen, die een warm hart hebben voor de beoefening der plant- en dierkunde 
en die de waarde dezer vakken ook bij de opvoeding van het volkskind beseffen, op 
sympathie daarvoor en medewerking daarbij gerekend mag worden. Moge ook dit artikel 
daartoe iets bijdragen! 

Deventer, Juni 1928. H. R. HOOGENRAAD. 


